
Montážny návod

www.brexport.sk



1. Vyhĺbime jamy o hĺbke cca 80 cm s osovým rozostupom 252 cm.
Pri kratšom plote Elegant (skrátená dĺžka na Vami požadovaný rozmer) upravte 

rozostup dier podľa potreby.

2. Do pripravených jám vložíme plotové stĺpiky a zasypeme ich do 1/2 suchým 
betónom (pre jednoduchšie osadenie plotových dielcov a ustálenie plotu).

252 cm

80 cm
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Ak staviame plot dlhší ako 2,5 m, vložíme do jám stĺpiky navzájom spojené skrutkami  
a maticami. 

Suchý betón
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3. Plotový 2D panel vložíme z oboch strán do plotových stĺpikov. Dbajte na rovnaké 
vloženie oboch plotových panelov- hroty panelov smerom hore (obrázok d.), alebo 

dole (obrázok c.).

4. Plot zarovnáme do vodorovnej polohy a diery na stĺpiky zalejeme stredne hustým 
betónom. 

Stredne hustý betón
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Vloženie plotových panelov smerom hore/dole.
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4. Osadenie dištančných háčikov.
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Montáž plotového systému na hotový betónový základ.

Matica M6

Skrutka M6
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Skrtutka M8

Matica M8
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Rohové spájanie plotových dielov.

b.) a.)



Montáž plotového systému dlhšieho ako 2,5 m 
spájaného priebežne.

1. Pri spájaní viacerých 2,5 m plotových systémov do jedného postupujeme tak,
že stĺpiky pred samotným zabetónovaním zošróbujeme k sebe.

Matica M8
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2. Po zošróbovaní osadíme 2D plotový panel. Opäť dbajte na smerovanie plotového 
panela- smerom hore/smerom dole.

3. Osadíme dištančné háčiky a môžeme pristúpiť k postupnému vyplneniu plota 
kamenivom.



Video návod nájdete na našej webovej stránke -  www.brexport/video.sk,

alebo nás sledujte na YOUTUBE kanále BR Export.
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IČ DPH: SK2022438770

11.)

4. Odporúčaná frakcia kameniva na vyplnenie 2D plotových panelov je od 32/64.


